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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pasar merupakan salah satu ciri dari era globalisasi, dimana barang 

dan jasa bebas keluar masuk suatu negara  tanpa disertai peraturan yang ketat. 

Hal ini mendorong perusahaan–perusahaan di Indonesia untuk meningkatkan 

efektivitas penjualan agar  dapat  menghasilkan produk yang bermutu dan 

harga yang bersaing. 

Suatu perusahaan baik perusahaan industri, dagang maupun jasa 

sangat penting keberadaanya pada negara yang sedang berkembang seperti 

Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut turut membantu dalam 

mensukseskan program pembangunan nasional yakni mencapai masyarakat 

adil dan makmur. Pengaruh yang mereka berikan antara lain adalah 

menciptakan lapangan kerja baru, sehingga mengurangi jumlah 

pengangguran dan akan meningkatkan pendapatan para pekerja. 

Semakin banyaknya aktivitas perusahaan serta adanya perluasan dan 

perkembangan perusahaan maka seorang pimpinan tidak mungkin mengawasi 

seluruh aktivitas perusahaan yang dipimpinnya secara langsung. Hal tersebut 

disebabkan semakin luasnya lingkup pengawasan yang harus 

dilaksanakannya dan juga karena adanya keterbatasan kemampuan manajer. 

Hal ini mengharuskan seorang manajer mendelegasikan sebagian wewenang 

pada bawahannya yang disertai batas-batas wewenang dan kewajiban. 

Untuk mengetahui hal tersebut maka seorang pimpinan harus 

mempunyai suatu alat bantu yang berfungsi sebagai alat pengendalian dalam 

menjalankan operasi perusahaan. Alat bantu yang dimaksud adalah audit 

internal dalam perusahaan. Tujuan utama dari audit internal adalah untuk 

membantu dalam memperbaiki kinerja organisasi, sehingga kegiatan 

operasionalnya dapat berjalan secara efektif. Dalam pelaksanaannya audit 

internal tersebut dijalankan oleh suatu staf audit internal yang dapat 
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membantu pimpinan perusahaan dalam mengawasi pelaksanaan pengendalian 

internal dari operasi perusahaan. 

Pengendalian internal adalah profesi penilaian yang sifatnya 

independen, objektif yang berada dalam suatu perusahaan untuk memeriksa 

pembukuan, keuangan, dan operasi lainnya sebagai pemberi jasa kepada 

manajemen perusahaan. Audit internal juga memberikan informasi, pendapat, 

dan rekomendasi-rekomendasi yang dapat dijadikan dasar dalam 

pengambilan keputusan manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Penjualan merupakan suatu aktivitas utama dalam perusahaan yang 

perlu diperhatikan  dengan serius. Karena dengan adanya penjualan ini, maka 

suatu perusahaan akan memperoleh laba atau pendapatan untuk kelangsungan 

hidup perusahaan. Apabila kurangnya  pengelolaan  atas  aktivitas penjualan 

dengan baik, maka akan mempengaruhi secara langsung terhadap operasi 

penjualan yaitu sasaran penjualan tidak tercapai dan pendapatan perusahaan 

akan menurun dari yang telah direncanakan.  Aktivitas penjualan harus dapat 

direncanakan dan dilaksanakan secara efektif dan seefisien mungkin, agar 

laba dapat mencapai titik optimal serta perusahaan juga  dapat menangani dan 

mengendalikan  aktivitas penjualan dengan baik sejalan dengan semakin 

berkembangnya perusahaan dan persaingan dalam dunia usaha. 

Untuk mengetahui peranan pengendalian internal penjualan dalam 

menunjang efektivitas penjualan, penulis memilih PT. Sinar Sosro, PT. 

Agronesia, dan PT. Air Cerdas Ganesha sebagai objek penelitian dengan 

pertimbangan perusahaan tersebut merupakan perusahaan minuman yang 

dapat menguasai pasar dan dapat bersaing. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian 

dalam bentuk skripsi dengan judul : “Peranan audit internal  dalam 

menunjang efektivitas pengendalian internal penjualan.”  (Studi survei 

pada perusahaan minuman di Bandung) 
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1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan urain tersebut, penulis mengidentifikasikan masalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah pelaksanan audit internal atas penjualan yang dilakukan 

perusahaan telah memadai 

2.  Apakah pengendalian internal atas penjualan yang dilakukan perusahaan 

telah efektif 

3. Bagaimana peranan audit internal dalam menunjang efektivitas 

pengendalian internal penjualan  

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Maksud Penelitian 

Maksud penelitian adalah untuk memperoleh data yang diperlukan 

mengenai pengendalian internal penjualan dan pemeriksaan internal 

penjualan yang dilaksanakan perusahaan. 

1.3.2  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis, bertitik tolak dari 

masalah yang diuraikan diatas adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menilai kememadaian pelaksanaan audit internal 

atas penjualan yang dilakukan perusahaan. 

2. Untuk mengetahui dan menilai efektivitas pengendalian internal penjualan 

yang dilakukan oleh perusahaan. 

3. Untuk mengetahui  peranan audit internal dalam menunjang efektivitas 

pengendalian internal  penjualan pada perusahaan tersebut. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Penulis 

a. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman diri di bidang audit 

internal khususnya audit internal dalam menunjang efektivitas 

pengendalian internal penjualan. 
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b. Untuk membandingkan antara teori yang di pelajari dengan praktik 

sesungguhnya yang terjadi di perusahaan. 

c. Sebagai salah satu syarat akademis dalam menempuh ujian sarjana 

Ekonomi jurusan Akuntansi  Universitas Widyatama. 

2.  Perusahaan yang diteliti 

a.  Bagi perusahaan diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat sebagai 

bahan pertimbangan dalam menetapkan  audit internal yang dapat 

membantu manajer perusahaan dalam mengefektivitaskan pengendalian 

internal pejualan agar sesuai dengan sasaran yang dicapai. 

b. Organisasi lainnya, agar dapat menjadi wacana bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan khusus ilmu akuntansi dan masukan berharga bagi 

organisasi dalam pencapaian efektivitas pengendalian internal penjualan. 

3. Pembaca pada umumnya 

Sebagai  referensi untuk penelitian dimasa  yang akan datang untuk 

pengkajian topik-topik yang berkaitan dengan masalah ini. 

 

Kerangka Pemikiran 

Salah satu aktivitas terpenting dalam suatu perusahaan adalah 

penjualan, karena dari akhir siklus ini perusahaan memperoleh penghasilan 

setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk  

memperoleh laba. Yang mana laba ini mempunyai pengaruh yang terpenting 

bagi perusahaan dalam mengukur kemampuan dirinya untuk mempetahankan 

kelangsungan hidupnya, karena suatu perusahaan didirikan untuk waktu yang 

tidak terbatas. 

Dengan demikian berkembang dan kompleksnya perusahaan, 

diperlukan suatu penanganan dalam pengendaliannya, karena pimpinan 

perusahaan akan melipahkan sebagian wewenangnya kepada bawahannya, 

tetapi pendelegasian wewenang ini harus dalam batas-batas tertentu dan 

disertai dengan adanya pengawasan agar tidak disalahgunakan oleh orang 

yang diberikan wewenang, karena tanggung jawab atas keberhasilan 

perusahaan tetap berada ditangan pimpinan. 



   

Bab I Pendahuluan                 5  

  

Menurut La Midjan dan Azhar Susanto (2001;170) yaitu: 

“Aktivitas penjualan merupakan sumber pendapatan perusahaan. 

Kurang dikelolanya aktivitas penjualan dengan baik, secara langsung 

akan merugikan perusahaan karena selain sasaran penjualan tidak 

tercapai juga pendapatan akan berkurang. 

Menurut Basu Swasta (2001;8) Pengertian pejualan adalah sebagai berikut: 

“Menjual adalah ilmu dan seni mempengaruhi pribadi yang dilakukan 

oleh penjual untuk mengajak orang lain agar bersedia membeli barang 

atau jasa yang ditawarkan. “ 

Maka dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa penjualan 

merupakan aktivitas terpenting dalam menentukan suatu pendapatan 

perusahaan, karena besar kecilnya pendapatan perusahaan dipengaruhi oleh 

tingkat penjualan. Dan menjual juga merupakan alat yang digunakan untuk 

mempengaruhi  atau mengajak orang lain untuk membeli suatu barang atau 

jasa yang telah ditawarkan. 

Suatu pengendalian internal yang memadai yaitu yang diharapkan 

dapat mengurangi atau menekan sekecil mungkin kesalahan, penyelewengan, 

dan kecurangan aktiva perusahaan. 

Menurut Committee Of Sponsoring Organization Treadway 

Commission (COSO) yang dikutip oleh Bodnar dan Hapwood (2001:182) 

Pengertian pengendalian internal adalah sebagai berikut: “Internal control is 

process affected by an entity’s board of director, management, and other 

personel designed to provide reasonable assurance regarding the 

ashievement of objective’s in the following categories; 1) reliability of 

financial reporting, 2) effectiveness and efficiency of operations, 3) 

compliance with applicable law and regulation.” 

Berdasarkan uraian di atas pengendalian internal adalah sebagai suatu 

proses yang di pengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen dan orang lain 

yang di rancang untuk memberikan jaminan secara wajar dari tujuan dalam 

kategori sebagai berikut : a) keandalan laporan keuangan, b) efektivitas dan 

efisiensi operasi, c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 
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Dapat dikemukakan bahwa adanya pengendalian internal atas 

penjualan merupakan hal penting dan sangat diperlukan oleh auditor dalam 

mencapai tujuan. 

Agar pengendalian internal dilaksanakan sebagaimana mestinya, 

maka diperlukan adanya audit internal independen. 

Menurut Arens et al (2006;770) definisi pengendalian internal adalah 

sebagai berikut : “Internal auditing is an independent, objective assurance 

and consulting activity designed to add value and improve an 

organization’s operations. It help an accomplish it’s objectives by bringing 

a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness 

of risk management, control, and governance processes.”  

Berdasarkan uraian di atas audit internal merupakan suatu aktivitas 

yang independen pemberian jasa jaminan keyakinan dan konsultasi, yang 

dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan 

operasi organisasi. Sehingga dapat membantu organisasi dalam mencapai 

tujuannya dengan memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis 

untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko, 

pengendalian dan proses pengelolaan organisasi. 

Menurut Sukrisno Agoes (2004;221) pengertian internal audit adalah 

sebagai berikut : Internal audit (pemeriksaan intern) adalah pemeriksaan 

yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap 

laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan 

terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan 

profesi yang berlaku. 

Auditor harus mempertahankan sikap objektif, dimana ia harus 

dipisahkan dari semua fungsi opersional, meliputi penyusunan dan penerapan 

prosedur, membuat catatan, penugasan kegiatan lain yang menjadi sasaran 

audit. 

Dalam hubungan dengan pengendalian internal penjualan, seorang 

auditor intern dengan metode yang efektif akan melakukan audit terhadap 

catatan informasi keuangan dan semua pekerjaan departemen-departemen 
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yang menangani kegiatan penjualan. Hasil audit dan penilaiannya tersebut 

kemudian diberikan kepada manajemen untuk mengetahui apakah 

pengendalian internal penjualan telah dilaksanakan dengan  lebih efektif.   

Berdasarkan penelitian terdahulu, yang dilakukan oleh Dona 

Wachyuna pada tahun 2005 dengan objek penelitian  pada PT. Pos Indonesia, 

Bandung dengan judul skripsi “Peranan Audit Internal Dalam Menunjang 

Efektivitas Pengendalian Internal Penerimaan Kas.” Adapun penelitian 

tersebut  menghasilkan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Audit internal yang diterapkan dan dijalankan oleh kantor Pos II Bandung 

cukup memadai yang dilakukan oleh manajer audit, yang ditunjang oleh 

manajer audit yang bersifat independen dalam menyampaikan pendapat 

dan tidak terlibat dalam masalah-masalah teknis. 

2. Pengendalian Internal penerimaan kas dikantor Pos II Bandung telah 

cukup efektif, yang dapat dilihat dari Lingkungan pengendalian  dengan 

adanya peraturan di dalam perusahaan baik tertulis maupun lisan 

mengenai nilai etika dan integrasi bagi setiap karyawan 

Berdasarkan penelitian terdahulu, Perbedaan penelitian yang penulis 

lakukan adalah : 

1. Penelitian terdahulu melakukan penelitiannya terhadap efektivitas  

pengendalian internal penerimaan kas, sedangkan penulis melakukan 

penelitiannya terhadap efektivitas penjualan. 

2. Penulis terdahulu melakukan penelitiannya pada perusahaan PT. Pos 

Indonesia yang bergerak di bidang usaha jasa pos dan giro yang mengelola 

pelayanan untuk kepentingan umum, sedangkan penulis melakukan 

penelitian pada perusahaan yang bergerak dibidang distribusi minuman 

ringan. 

Berdasarkan uraian tersebut penulis menyusun sebuah hipotesis 

sebagai berikut: “Audit internal yang dilaksanakan perusahaan secara 

memadai berperan dalam menunjang efektivitas pengendalian internal 

penjualan.”   

 



   

Bab I Pendahuluan                 8  

  

1.6  Metodelogi penelitian 

Adapun teknik penelitian yang digunakan penulis untuk 

mengumpulkan data adalah: 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke objek penelitian 

dengan cara : 

a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati 

secara langsung objek yang diteliti. 

b. Wawancara,  yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab 

dengan pejabat dan staf perusahaan yang berwenang mengenai masalah 

yang di teliti. 

c. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data berupa lembar isian 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pihak manajemen 

perusahaan yang berhubungan dengan masalah yang di teliti. 

2. Penelitian Literatur  (Literatur Research) 

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur-

literatur,  catatan-catatan  ilmiah, website dan sebagainya yang dijadikan 

landasan teoritis untuk menjawab  identifikasi masalah. 

 

1.7  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Rencana penelitian ini dilakukan pada perusahaan : 

1. PT. Sinar Sosro yang beralamat di Jln. Soekarno Hatta  No. 325, 

Bandung 40235.  

2. PT. Agronesia yang beralamat di Jln. Aceh No. 30 Bandung  

3. PT.  Air Cerdas Ganesha yang beralamat di Jln. Ganesha 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober  2006 sampai dengan selesai. 


